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Nr. 3047/26.10.2020
ANUNȚ
Colegiul Național „Mihai Eminescu”, cu sediul în București, sector 4, str. George
Georgescu nr. 2 (relocat in V.V. Stanciu nr. 6), organizeazã in data de 10.11.2020 ora
10.00 examen de promovare la grad/treapta profesionala pentru functia de administrator
de patrimoniu.
Examenul va avea loc la sediul Colegiului Național „Mihai Eminescu”, cu sediul
în București, sector 4, str. George Georgescu nr. 2 (relocat in V.V. Stanciu nr. 6),
Bibliografia este urmatoarea:
o LEGEA nr.98/2016 privind Achiziţiile publice, precum şi Normele metodologice
de aplicare din H.G.nr.395/2016;
o LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si
completările ulterioare;
o LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările
ulterioare;
o OMFP nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii activelor, datoriilor şi capitalelor proprii;
o OMFP 3512/2008 privind documentele financiar - contabile, cu modificările şi
completările ulterioare; OUGNr. 46/2018;
o Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
- ordinul MEN 5079/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
o Legea 333/ 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare - secţiunea VI;
o Legea sănătăţii şi securităţii în muncă nr.319/2006 cu modificările şi completările
ulterioare;
o Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul
Oficial nr.633/21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;
o H.G. nr.276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
o O.M.F.P. nr.286/2009 pentru aprobarea Normelor privind desfăşurarea şi
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii;
o Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual;
o Legea nr. 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare;
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o Legea nr.22/1969, modificată şi completată prin Legea 54/1994 privind angajarea
gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea
bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice şi prin Ordinul
1156/2014;
o Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor
şi protecţia
persoanelor, actualizată;
o Codulmuncii Legea 53/2003, Titlu II cap.II, Titlul IV, Titlul V;
Tematica
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Atribuţiile principale ale gestionarului;
Condiţii privind angajarea gestionarilor;
Garanţia în numerar ( conf. Legii 22/18.11.1969 );
Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;
Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;
Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor privind
securitatea şi sănătatea în muncă;
Comitetul de securitate şi sănătate în muncă (conform Codului Muncii);
Răspunderea patrimonială conform Codului Muncii;
Răspunderea penală şi civilă a gestionarului (cazuri şi măsuri);
Drepturi și obligații în legătura cu primirea, păstrarea și eliberarea bunurilor
materiale;
Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale;
Cunoștințe avansate de operare Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar,
întocmire grafice, editarea texte).

Examenul consta intr-o proba scrisa.

Director,
Prof. Beldie Tanta Simona

